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ـ ملخص البحث .
هدف البحث احلالي الى تعرف الكفايات   
العربية  اللغة  ملعلمي  الالزمة  التعليمية 
ومعلماتها في املدارس االبتدائية ، وتكونت عينة 
اختيارهم  مت   ، ومعلمة  معلما   )680( من  البحث 
استخدم  البحث  اهداف  ولتحقيق   ، عشوائيا 
توزعت  فقرة   )45( من  تكونت  استبانة  الباحثون 

على )6( مجاالت 
بعد التاكد من صدقها وثياتها . 

اما الوسائل االحصائية املستخدمة في   
حتليل بيانات البحث هي )الوسط املرجح ، والوزن 
املئوي ، ومعامل ارتباط بيرسون ، واالختبارالتائي 

لعينتني مستقلتني( .
وقد توصل البحث الى جملة من النتائج   
اهمها ، تبوأت عدد من الكفايات التعليمية لدى 
افراد عينة البحث درجة عالية مبستوى التحقيق 
)تخطيط  حصل  اذ  املوضوعة  اجملاالت  وحسب 
الدروس( اعلى درجة التحقق ، بينما حصل مجال 
التحقق  من  درجة  ادنى  الدراسي(  احملتوى  )حتليل 
البحث  كشف  كما   ، البحث  عينة  افراد  لدى 
احصائية  دالئل  ذوات  فروق  هناك  التوجد  انه 
عدد  الى  البحث  وخلص   ، اجلنس  ملتغير  تعزى 
الى  التي تعد مكملة  واملقترحات  التوصيات  من 

دراسات وبحوث اخر . 

أوال : التعريف بالبحث .
1ـ مشكلة البحث :

التربية واجتاهاتها  ال ميكن حتقيق أهداف   
إلى  جدي  وبشكل  النظر  دون  من  وبرامجها 
اللغة  معلمو  ميتلكها  أن  يجب  التي  الكفايات 
العربية ومعلماتها، لذا فانه من الضروري حتديدها 
ومعرفتها من اجل الوصول به إلى الثقافة اللغوية 
التي متكنه من معرفة شخصيته التربوية ، داخل 
على  القضاء  اجل  من  وأيضا   ، الدراسي  الفصل 
الضعف احلاصل  في إعداد معلمي اللغة العربية 

ومعلماتها. 
اللغـة  استعمال  في  الضعـف  هذا  ومشكلـة 
أصبح  اخملتلفة  التعليمية  املراحل  في  العربيـة 
إنَّ  إذ  والتالمذة  املعلمون  بـه  ينـوء  شاقـاً  عمالً 
هؤالء معظمهم ال يفهمون ما يتلقونه من علوم 
لغتهم بيسر وسهولة ، وال يقبلون عليها بشوق 
ورغبة . وتأخذ في الواقع مديـات مختلفة منها 
إذ   ، ومعلماتها  العربية  اللغة  يتعلق مبعلمي  ما 
إنَّ الضعف احلاصل لديهم يجعلهـم غير قادرين 
املطلوبة  بالكفاية  التعليم  او  التدريس  علــى 

)الهاشمي،1967:ص15( .
إذ أشارت دراسات عدة في حتديد الكفايات الالزمة 
مراحل  في  ومعلماتها  العربية  اللغة  ملعلمي 
أدائهم  انخفاض مستوى  إلـى  دراسية مختلفة 
العربية جميعها وكذلك  اللغة  في تعليم فروع 
ووزارة  التربية  وزارة  املشترك بني  التقرير  أثبته  ما 
هناك  أن  العلمـي  والبحـث  العالــي  التعليم 
التدريسية  الهيئات  لدى  الكفايات  في  ضعفاً 

الكفايات التعليمية الالزمة 
ملعلمي اللغة العربية ومعلماتها 

في املدارس االبتدائية
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والتعليمية بشكل ال يضمن االرتقاء بالعملية التربويــة 
)جمهورية العراق ، وزارة التربية ..... ، 1998: ص17( . 

البحث  إنَّ مشكلة  القول  املؤشرات ميكن  في ضوء هذه 
و  املهارات  من  عدد  لصياغة  السعي  في  تنبع  احلالي 
ومعلماتها  العربية  اللغة  ملعلمي  الالزمة  الكفايات 
املطلوب  الكفايات  و  املهارات  ان  اذ  حتديدها  املطلوب 
حتديدها ال ميكن تركها للمصادفة ، او من خالل خبرة غير 
استعمال  يتطلب  مما  مكتسبة  مهارات  ألنها  ؛  موجهة 
آليات البحث العلمي في حتديد املهارات و الكفايات التي 

يحتاج إليها املتخصص في اللغة العربية .
2ـ أهمية البحث :

ال تستطيع التربية حتقيق أهدافها إال مــن خالل التعليم 
الشخصيـة  إيجــاد  علــى  القـادر  امليـدان  بوصفــه 
والتعليم  فالتعلم   . واملعلمـة  املتعلمـة  اإلنسـانيـة 
الصنائع  إحدى  التعليم  وانَّ   ، البشر  في  أمران طبيعيان 
التي تنشأ في اجملتمعـات ، وانَّ العنايـة به تدل على درجة 
إمنا تكثر حيث يكثر  ، فالعلوم  والتطور  الرقي  كبيرة من 
 ، خلدون،1978:ص424(  )ابن  احلضـارة  وتعظـم  العمران 
، تقدمت معــه  فكلَّما تقدم اجملتمع في طريق احلضارة 
)احللِّي  وأساليبه  التعليم  طرائق  معه  وارتقت  العلوم، 

،1986: ص77( . 
أهدافها  حتقيق  في  التربية  وسيلة  التعليم  كان  وملَّا 
ومساعدة الفرد على حتقيق التكيُّف والتفاعل مع ما حوله 
العلوم  من  كافياً  وعياً  ذلك  تطلب  فقد  من مستجدات 
واملعارف ، ويعتمد ذلك الوعي على اللغة )سمك ،1986: 
لتعدد  نظراً  املربني  اهتمام  مركز  اللغة  تتبوأ  ،اذ  ص15( 
والثقافية   ، والتربوية   ، واالجتماعية   ، الفكرية  وظائفها 
فعن   ، وأداته  اإلنساني  التفكير  ثمرات  من  ثمرة  فهي   ...
طريقها يقوم العقل بعمليات التفكير مع إدراك العالقات 
في  املفكرون  اهتم  لذلك  ؛  واستنتاج   ، وحتليل   ، جتريد   ،
ومن  والفكر   اللغة  بني  العالقة  ببحث  اخملتلفة  العصور 
األلفاظ  بتعريف  وحديثاً  املناطقة قدمياً  اهتمام  هنا كان 
؛ ألنَّ ذلك يؤدي إلى الوضوح الفكري )جابر، 1981:ص18( ، 
مما حدا بهم إلى تعريفها بأنها )علم قوانني الفكر( ، )أبو 

مغلي،1986:ص14(.
التي منحها اهلل سبحانه  املعجزات  إحدى  واللغة        
لإلنسان ، فهي آية من آيات اهلل عزَّ وجل ، إذ أشار إليها 
السماوات  خلُق  آياته  ومن   »: تعالى  قال   ، اجمليد  القرآن 
آليات  ذلك  في  انَّ  وألوانكم  ألسنتكم  واختالف  واألرض 

للعاملني »)الروم/22( . 
      واللغة العربية واحدة من اللغات املهمة إذ اختارها 

اهلل سبحانه لتكون الوعاء احلامل لكتابه اخلامت إلى الناس 
انَّا   «  : العزيز  كتابه  في  القائلني  خير  وهو  فقال   ، كافة 
أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون »)يوسف/2( ، »فبلغت 
العربية بفضل القرآن من االتساع مدى ال تكاد تعرفه أية 
مؤمنون  واملسلمون جميعاً   ، الدنيا  لغات  أخرى من  لغة 
بأنَّ العربية وحدها اللغة التي اُِحلَّ لهم أن يستعملونها 
العناية  من  ونالت  اخلوري،2001:ص26(   (  « صالتهم  في 
بعقيدتني  ارتباطها  بسبب   ، أخرى  لغة  أية  تنله  لم  ما 
العربية  القومية  عقيدة  الدين،وثانيها  عقيدة  أولها   :

)اجلريري،1967:ص10( . 
      وملَّا كانت للغة العربية تلك األهمية واملكانة ، فقد 
للتربية  العربية  املنظمة  في  التربية  إدارة  خصصت 
مشكالت  لبحث  مستمراً  برنامجاً  والعلوم  والثقافة 
املواطن  العربية وتيسير تعليمها، لتمكني  اللغة  تعليم 
العربي من التعبير عن أفكاره وثقافته ، وخبراته في إطار 
العصر الذي يعيش فيه )املنظمة العربية ،1974:ص602( 
      تَُقسم اللغة العربية في تعليمها على فروع ينص 
ة بعينها أو  عليها جدول الدروس ويخصص لكل فرع حصَّ
ة في األسبوع . وهذا التقسيم من الناحية  أكثر من حصَّ
اللغة عند  إدراك وحدة  انه يجب  ، غير  الشكلية مقبول 
، وال ميكن  املعلم وعند التالمذة في تعليم أي فرع منها 
استقالل فرع عن غيره ، بل ينبغي لهذه املواد أن تتعاون 
جميعها ، وان يربط املعلم بينها ربطاً يحقق فيه الغاية 
من تعليم اللغة ) الهاشمي،1967:ص8( . وال ميكن حتقيق 
كفاية  ذو  معلمون  بتعليمها  ينهض  لم  ما  الغاية  هذه 
يجمعون بني العلم بها والطرائق احلديثة في تعليمها ، 
فاملعلم أساس العملية التربوية ، واملعلم الناجح يجب أن 
يظلَّ تلميذاً طوال اشتغاله مبهنة التعليم ، واملعلم أمام 
الضعف  مواطن  يلتمس  املرضى  أمام  كالطبيب  طلبته 

فيصف العالج الشافي )عبد عون،1989:ص32( 
       وعلى هذا األساس أولت  الُنظم التعليمية اخملتلفة عناية 
الكفء  املعلم  النَّ  ؛  وتدريبه  املعلم  إعداد  فائقة بقضية 

هو اساس العملية التعليمية )عبيس،1988:ص17(. 
إلى متكينه من  ، فإنَّ احلاجة تتضح  املعلم       وألهمية 
اإلملام بطرائق التدريس بوجه عام ، وطرائق تدريس اللغة 
العربية بوجه خاص ، وتزويده بالكفايات املعرفية واألدائية 
، من اجل حتقيق األهداف التي تطمح إليها الدولة ، لذا لم 
يكن مقدار ما ميتلكه املعلم من معلومات )معياراً( للحكم 
على كفايته في التعليم ، بل يجب امتالكه الكفاية على 

إيصال املعلومات إلى الطلبة )نشوان،1990:ص104( .
الكوادر  إعداد  برامج  في  احلديثة  االجتاهات  وأكدت        
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التعليمية والتدريسية في الدول املتقدمة ضرورة العناية 
بالكفايات . وقد ظهر هذا االجتاه بوصفه طريقة جديدة 
برنامج  أساس  على  تقوم  الطريقة  وهذه   ، التعليم  في 
حتدد فيها املعارف واالجتاهات والسلوك املطلوب أداؤه من 
القائم بعملية التعليم )p,1980,Williams:224( . وأكدت 
أيًضا على عدم االكتفاء بإملام املعلمني باملادة التعليمية 
ا يجب امتالك املهارة والفاعلية الالزمة ألداء  املهنة  ، و امنَّ

التعليمية بنجاح )جرادات،1983:ص23 ( . 
     وذلك ال يعني أن املعلومات أو املادة التعليمية ليست 
أن  على  للمعلم  عنها  غنى  ال  ضرورة  أنها  بل   . مهمة 
متطلبات  أداء  من  املعلم  متكن  أدائية  بكفايات  ل  تشكَّ
العمل ، وانَّ معيار حتقق الكفايات األدائية هو قدرة املعلم 
مطالباً  املعلم  كان  ولذلك   . املطلوب  سلوكه  أداء  على 
أبعاد  اداءات سلوكية متعددة تشمل  القدرة على  بإبداء 

املوقف التعليمي كّله )جرادات،1983:ص52(.
      وهناك دراسات كثر أجريت في هذا اجملال تؤكد ضرورة 
البرامج القائمة على الكفايات إذ إنها تنجح عندما يحقق 
البرامج  هذه  وانَّ   ، للمتعلمني  ناجحاً  عمليِّاً  أداًء  املعلم 
التي تُزَوِّد املعلمني اجلدد باخلبرات التعليمية ليكون لهم 
بصورة  بأدوارهم  القيام  عاتقهم  على  يأخذوا  بأن  الدور 

صحيحة )أبو غريب ،1990:ص549( .
انَّ احلاجـة تدعــو  الباحثون       وبناًء على ما تقدم يرى 
إلى إجراء دراســة تتنـاول حتديد الكفايات الالزمة ملعلمي 
، لعـل  املدارس االبتدائية  العربية ومعلماتها فـي  اللغة 
معلمي  كفايــة  مستـوى  رفـع  علــى  يساعــد  ذلك 
وأعمالهم  أدوارهم  أداء  فــي  ومعلماتها  العربية  اللغة 
ونشاطاتهم اخملتلفة املتصلة بعملية التعليم الذي رمبـا 
جميعها.  التربوية  العمليـة  في  االيجابـي  أثره  ينعكس 
لذا تتجلى أهمية البحث احلالي في أهمية اللغة العربية 
ببقية  وارتباطها   ، والتفاهـم  التخاطــب  أداة  تعد  التي 
املواد الدراسية ، وأهمية الكفايات التعليمية بوصفهــا 
ومصدر  ومعلماتها  العربيـة  اللغــة  ملـعلمي  سالحاً 
قوتهم وسر مهنتهم . وأهمية املدرسة االبتدائية ودورها 
دور  وأهمية   ، وعلميا  تربويا  التالمذة  شخصية  بناء  في 
العملية  في  أداءهما  وكفاءة  الفاعلني  واملعلمة  املعلم 
التعليمية ، وإفادة اجلهات اخملتصة مــن قائمة الكفايات 
تدريبي  برنامج  وضع  في  الدراسة  هذه  ستعدها  التي 

لتحسني تدريس اللغة العربية .
3ـ هدف البحث :

يهدف البحث احلالـي إلى حتديد الكفايات الالزمة ملعلمي 
اللغـة العربيـة ومعلماتها فـي املـرحلة االبتدائية ، من 

خالل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني :
1ـ ما الكفايات الالزمة ملعلمي اللغة العربية ومعلماتها 

في املرحلة االبتدائية ؟
اللغة  معلمي  بني  إحصائية  داللة  ذو  فرق  هناك  هل  2ـ 

العربية وبني معلماتها حسب متغير اجلنس ؟
4ـ حدود البحث :

 ( األوسط  الفرات  منطقـة  فـــي  االبتدائية  املدارس  1ـ 
بابل ، و كربالء ، و النجف ، و القادسية ، واملثنى( . 

يعلمون  الذين  ومعلماتها  العربية  اللغة  معلمو  2ـ 
اللغة العربية فـي املدارس االبتدائية في منطقة الفرات 

األوسط .
3ـ العام الدراسي 2008 - 2009 .

5ـ حتديد املصطلحات : 
1ـ الكفايات :

الشيء  وكفاَك   . كفايًة  مؤنتُه  ))كفاُه   : لغة  الكفاية  ـ 
 . فكفانيه  الشيَء  واستكفيَتُه  بِه  واكتفيُت   ، يكفيَك 
كفايتَك((  أي   ، مكافاتَِك  ورجوُت  املكافاة  من  وكافيُتُه 

)اجلوهري،1990: ص475( .
.ـ الكفاية اصطالحاً :ـ 

1ـ عرَّفها )Elam( أنها : مجموعة املعارف واملهارات واالجتاهات 
.)5:p,1975,Elam(  الالزمة لتنظيم عملية التعليم

2ـ عرفها النجار أنها : عبارات سلوكية تصف مجموعة 
من املعلومات واملهارات واالجتاهات التي يجب على املعلم 
التعليمية  املواقف  في  ممارستها  على  ويقدر  ميتلكها  إن 

)النجار،1997 :ص5( .
3ـ عرفها كرم أنها : مقدار ما يحرزه الشخص من معرفة 
مبهمة  مرتبط  عمل  أداء  من  متكنه  ومهارات  وقناعات 

منوطة به )كرم ،2002:ص129( .
واملعلومات  املهارات  من  مجموعة   : اإلجرائي  التعريف  ـ 
ميتلكها  التي  وأمناطها  والسلوكيات  واألنشطة  واخلبرات 
معلمي اللغة العربية ومعلماتها وترجمتها في املواقف 
وقياسها  مالحظتها  وميكن  الصف  داخل  التعليمية 
كفايتهم  لقياس  املبنية  املالحظة  استمارة  خالل  من 

التعليمية.
 2ـ التعليم :

، اشتقت من شفته  : ))علم يعلم علما  ـ التعليم لغة 
العليا او احد جوانبها فهو علم ، وتعلم فهو اعلم، وتعلم 
 ، ، مطاوعة علم يقال علمته فنعلم وتعلم االمر اتقنه 
ويقال تعلم في موضوع اعلم وهو مختص باالمر ويقال 
علم هق في نفسه اذا حصلت حقيقة العلم ، وعلم االمر 

، اتقنه(( )االشبيلي، 1991،ص364 ( .
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ـ التعليم اصطالحا : 
االستراتيجيات  مجموعة  انه   : علي  السيد  عرفه  1ـ 
واألساليب التي ميكن من خاللها تنمية املعلومات واملهارات 
واالجتاهات عند الفرد أو مجموعة من األفراد ، سواء أكان 
الفرد  بواسطة   ، مقصود  غير  أم   ، مقصود  بشكل  ذلك 

نفسه أو غيره.)السيد علي،2005،ص32( .
2ـ عرفه قنبر : انه مهارات عقلية او يدوية لغرض اكساب 

القيم السلوكية . )قنبر،1985 ص224ـ225( .
3ـ عرفه قطامي واخرون: انه اخلبرات التي يقوم بها الفرد ، 
ويشمل جميع خبرات التعلم والتعليم التي تنقل رسالة 
التعليم عن طريق وسائل اعالمية اخرى . )قطامي،واخرون 

، 2000 ، ص96( .
3ـ املرحلة االبتدائية : هي أولى املراحل في سلم النظام 
ويهدف  سنوات   ست  ،ومدتها  العراق  في  التعليمي 
األولى  املادة  أكدته  كما  العراق  في  االبتدائي  التعليم 
 «  :  1968 ( لسنة   63  ( رقم  االبتدائيِة  املدارس  نظام  من 
إكمالهم  من  ابتداء  جميعهم  العراق  أطفال  تزويد  إلى 
الضروريتني«  والثقافة  بالتربية،  العمر  من  السادسة 

0)الظاهر، وآخرون ،1999:ص213 ( .
ثانيا : دراسات سابقة :

1ـ دراسة حمادنة )2001( : أجريت هذه الدراسة في األردن 
وكان هدفها تقومي أداء معلمي اللغة العربية في املرحلة 
األساسية في األردن في ضوء الكفايات التعليمية وبناء 

برنامج لتطويره 
املدارس  من  مدرسة   )  35( الباحث  اختار  وقد   
التابعة حملافظة اربد بطريقة االختيار العشوائي مستعمالً 
معادلة التوزيع املتناسب ، تبعاً ملتغيرَي اجلنس واملنطقة  
فكانت العينة ) 16( َمدرسة للبنني و ) 19( َمدرسة للبنات 
؛ وألنَّ البحث يهدف إلى تقومي أداء معلمي اللغة العربية 
في تدريس أربعة فروع من فروع اللغة العربية هي القواعد 
، واملطالعة  والنصوص األدبية ، والتعبير ، اختار الباحث 
عينة  شملتها  مدرسة  كل  من  عشوائياً  واحداً  معلماً 
البحث ، فأصبح عدد املعلمني )35( معلماً ومعلمًة بواقع 

)16( معلماً و)19( معلمة .
أداة  املباشرة  املالحظة  على  الباحث  واعتمد   
أربع استمارات مالحظة األولى تضمنت  إذ اعدَّ   ، للبحث 
تعليم  في  املعلمني  أداء  ملالحظة  تعليمية  كفاية   )76(
الثانية فقد تضمنت )75( كفاية ملالحظة  ، أما  القواعد 
أداء املعلمني في تعليم املطالعة ، أما الثالثة فقد تضمنت 
النصوص  تعليم  في  املعلمني  أداء  ملالحظة  كفاية   )76(
التعبير،  بتعليم  اخلاصة  املالحظة  استمارة  أما   ، األدبية 

مالحظة  يتم  خاللها  من  كفاية   )75( تضمنت  فقد 
استمارة  كل  واحتوت   . التعبير  تعليم  في  املعلمني  أداء 

مالحظة على )7( مجاالت . 
التأكد  بعد   ، بنفسه  االستمارات  الباحث  طبق   
ارتباط  معامل  الباحث  واستعمل   ، وثباتها  صدقها  من 
املئوي  والوزن   ، املرجح  والوسط   ، كاي  ومربع   ، بيرسون 
وسائل إحصائية وحسابية . و توصلت الدراسة إلى جملة 

من النتائج منها : 
الذين يدرسون الصفوف  العربية  اللغة  أداء معلمي  ان  ـ 
الثامن والتاسع والعاشر كان متوسطاً في ضوء الكفايات 

ة . املُعدَّ
 ـ  ان أداء املعلمني في تدريس قواعد اللغة العربية كان 

ضعيفاً .
األدبية  النصوص  املطالعة  تدريس  في  املعلمني  أداء  إنَّ  ـ 

كان فوق الوسط بقليل .
 . وسطاً  كان  التعبير  تدريس  في  املدرسني  أداء  إنَّ  ـ 

)حمادنة،2001:ص74 ـ 141( . 
في  الدراسة  هذه  أجريت   :  )2001( السالمي  دراسة  2ـ 
العربية  اللغة  مدرسي  أداء  تقومي  هدفها  وكان   ، بغداد 
النحوية  والقواعد   ، أدب األطفال  ومدرساتها في تدريس 

في معاهد إعداد املعلمني واملعلمات . 
من  وُمدرِّسة  ُمدرساً   )30( عشوائياً  الباحث  اختار  وقد 
والقواعد  األطفال  أدب  مادة  تدريس  في  املتخصصني 
مجتمع  من  ُمدرِّسة  و)15(  ُمدرساً   )15( بواقع  النحوية 
بني  موزعني  وُمدرِّسًة  ُمدرساً   )121( عدده  البالغ  البحث 
)22( معهداً بواقع )9( معاهد للذكور و)13( معهداً لإلناث 

 .
الكفايات  قوائم  من  قائمتني  ببناء  الباحث  قام   
والقواعد  األطفال  أدب  من  لكل  الالزمة  التدريسية 
نخبة  إلى  مفتوحة  استبانة  تقدمي  خالل  من  النحوية 
تدريسها  وطرائق  العربية  اللغة  في  املتخصصني  من 
واملشرفني املتخصصني ، ومالحظة أداء عدد من املدرسني 
األدبيات  على  واالطالع  املواد  تلك  تدريسهم  أثناء  في 

والدراسات ذات العالقة بالبحث . 
التأكد من صدقها  أداة بحثه بعد  الباحث  ّبق  َطََ  
الباحث معامل  واستعمل   ، البحث  عينة  ، على  وثباتها 
ارتباط بيرسون ، والوسط املرجح ، والوزن املئوي ، والنسبة 
 . والوسط احلسابي وسائل إحصائية وحسابية   ، املئوية 

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية : 
تدريس  في  ومدرساتها  العربية  اللغة  مدرسي  أداء  إنَّ  ـ 
أدب األطفال بشكل عام في تلك الكفايات لم يصل إلى 
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احلد األدنى من املستوى املطلوب .
تدريس  في  ومدرساتها  العربية  اللغة  مدرسي  أداء  انَّ  ـ 
الكفايات  تلك  في  عام  بشكل  النحوية  القواعد 
التدريسية لم يصل إلى احلد األدنى من املستوى املطلوب 

.)السالمي،2001: ص52 ـ 96( .
في  الدراسة  هذه  أْجريت   :  )2002( الشمري  دراسة  3ـ 
إلى  املعلمني  وكانت تهدف  التربية  / كلية  بابل  جامعة 
حتديد مستوى أداء معلمي اللغة العربية في تعليم مادة 
، في  االبتدائية  املرحلة  األخيرين من  الصفني  في  احملادثة 

ضوء الكفايات األدائية الالزمة . 
وقد اختار الباحث عشوائياً )67( َمدرسة ابتدائية   
ثم اختار من كل مدرسة معلمني اثنني عشوائياً ، وبذلك 
يكون عدد املعلمني الذين شملهم البحث )134( معلماً 
املديرية  إلى  التابعني  املعلمني  ومعلمة من مجموع عدد 
العامة لتربية محافظة بابل البالغ عددهم )957( معلماً 

ومعلمة 
التعليمية  بالكفايات  قائمة  الباحث  واعّد   
الالزمة ألداء معلمي اللغة العربية في تعليم مادة احملادثة 
إجراءات منها  على عدة  ، معتمداً  االبتدائية  املرحلة  في 
إلى عينة من معلمي احملادثة  : توجيه استبانة مفتوحة 
اللغة  في  املتخصصني  واألساتذة   ، التربويني  واملشرفني 
العربية وطرائق تدريسها ، واالطالع على بعض الدراسات 

واألدبيات ذات الصلة مبوضوع البحث . 
ومن ثم طبق الباحث أداة البحث بعد التأكد من   
 ، احلسابي  الوسط  الباحث  واستعمل   ، وثباتها  صدقها 
والوسط املرجح ، والوزن املئوي ، ومعامل ارتباط بيرسون 
وسائل إحصائية وحسابية .   وقد أظهرت عدة نتائج من 

بينها : 
احملادثة  مادة  تعليم  في  العربية  اللغة  معلمي  أداء  أن  ـ 
  . املطلوب  املستوى  من  األدنى  احلد  دون  عام  بشكل 

)الشمري،2002:ص5ـ84( .
في  احلالية  الدراسة  أجريت   : 2000م  هالل  دراسة  4ـ 
التدريسية  الكفايات  الى حتديد  ، وكانت تهدف  البحرين 
البديل  التقومي  ضوء  في  العربية  اللغة  ملعلمي  الالزمة 

وبناء برنامج تدريبي لتنميتها في دولة البحرين.
وقد استعمل الباحث منهج البحث الوصفي ، واختار)20( 
معلما ومعلمة عينة لبحثه ، كما اختار عشرين مدرسة 
من مجتمع الدراسة البالغ ثالثني مدرسة يطبقون نظام 

التقومي التربوي البديل.
وقام الباحث بتحديد الكفايات التدريسية لكل فرع من 
 ، اإلجراءات  اعتمادا على عدد من  الدراسة  فروع موضوع 

منها :-  توجيه أسئلة مفتوحة حول الكفايات إلى عدد 
من املتخصصني واملدراء واملعلمني ، وثيقة التقومي التربوي 
البديل، واألدبيات التربوية، وبعض قوائم الكفايات العربية 

واألجنبية والدراسات السابقة إلى جانب خبرة الباحث.
ووضع  املتدرج  اخلماسي(  )ليكرت  مقياس  واستعمل 
وضمنها  األداء  من  مستويات  خمسة  كفاية  كل  أمام 
على  عرضها   ، صدقها  من  وللتحقق   ، مالحظة  بطاقة 
مجموعة من اخلبراء  وبعد األخذ مبالحظات احملكمني من 
حذف وتغيير وتعديل أصبح عدد كفايات الفروع جميعها 

تسعني كفاية.
استعملها  التي  واحلسابية  اإلحصائية  الوسائل  أما 
الباحث فكانت النسبة املئوية ومعامل ارتباط بيرسون ، 
والوسط املرجح ، والوزن املئوي. وتوصلت الدراسة الى ان 
املقبول  املستوى  إلى  ولم يصل   ، العام ضعيفا  املستوى 
في ضوء احملك الذي اعتمدته الدراسة . )هالل، 2000، ص 

8ـ98(.
ـ مؤشرات عن الدراسات السابقة :

ما  مالحظة  ميكن  السابقة  الدراسات  عرض  خالل  من 
يأتي:-

مثل  العراق  في  أجريت  قد  الدراسات  هذه  بعض  إن  1ـ 
دول  في  اجريت  وبعضها  و)الشمري(  )السالمي(  دراسة 
أما   ، االردن  دولة  في  )حمادنة(  دراسة  إجراء  مت  اذ  عربية 

دراسة )هالل( فقد أجريت في البحرين.
2ـ هدفت الدراسات السابقة جميعها إلى حتديد الكفايات 
ومعلماتها  العربية  اللغة  ملعلمي  الالزمة  التعليمية 
برنامج لتنمية  بناء  إلى  ، وأيضا  ومدرسيها ومدرساتها  

أداءهم في مادة اللغة العربية .
الدراسات  تناولتها  التي  الدراسية  املراحل  تنوعت  3ـ 
واملرحلة  االبتدائية  املرحلة  تناولت  منها   ، السابقة 

االساسية ، ومنها ما تناولت معاهد اعداد املعلمني.
4ـ استعملت الدراسات السابقة جميعها منهج البحث 

الوصفي ، منهجا إلعداد الدراسة .
اإلحصائية  الوسائل  السابقة  الدراسات  استعملت  5ـ 
ارتباط  ومعامل  املرجح،  )الوسط   : االتية  واحلسابية 

بيرسون، والوزن املئوي، ومربع كاي( .
6ـ اتفقت الدراسات السابقة في تقومي أداة البحث على 
الالزمة  التدريسية  الكفايات  رئيسية متضمنة  مجاالت 
للمعلمني واملعلمات واملدرسني واملدرسات لغرض تسهيل 

العمل اإلحصائي وحتليل النتائج .
7ـ من الدراسات السابقة استعملت االستبانة أداة لها ، 

ومنها استعملت بطاقة املالحظة املباشرة 
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8ـ تباينت الدراسات السابقة في حجم مجتمعها االصلي وعينتها ، أما أسلوب اختبارها فقد اختيرت جميعها على 
الطريقة العشوائية .

 ، السابقة  والدراسات   ، األدبية  الدراسات  على  بحوثهم  أداة  إعداد  في  السابقة  الدراسات  في  الباحثون  اعتمد  9ـ 
واالستبانات االستطالعية وخبراتهم في التعليم .

10ـ أظهرت نتائج الدراسات السابقة تفوق املعلمني واملعلمات في بعض الكفايات وإخفاقهم في كفايات أخر. مما 
استدعى بناء برنامجا لتنميتها في بعض الدراسات . 

أوال : منهج البحث وإجراءاته .
العربية  اللغة  ملعلمي  الالزمة  التدريسية  الكفايات  حتديد  في  الوصفي  املنهج  الباحثون  اختار   : البحث  منهج  1ـ 
ومعلماتها في املدارس االبتدائية ؛ ألنه يتالءم وطبيعة البحث . إذ إن وصف املشكلة القائمة مثلما هي عليه يساعد 

على اتخاذ اخلطوات الالزمة لعالجها ) الهاشل،1987: ص22( .
2ـ مجتمع البحث وعينته1 . 

أ ـ مجتمع البحث :
املدارس  عدد  بلغ  وقد   ، االوسط  الفرات  منطقة  في  االبتدائية  املدارس  من مجتمع  البحث  يتكون مجتمع   
االبتدائية الكلي فيها )1192( مدرسة ابتدائية ، ومت حتديد مجتمع معلمي اللغة العربية ومعلماتها في تلك املدارس 

اذ بلغ عددهم )1361( معلما ومعلمة ، بواقع )625( معلما ، و )736( معلمة .
ب ـ عينة البحث : 

اختار الباحثون بالطريقة العشوائية من مدارس اجملتمع األصلي عينة لبحثهم  )298(  مدرسة ابتدائية بنسبة )%25( 
من مدارس اجملتمع األصلي البالغ عددها )1192( مدرسة ابتدائية وبالطريقة العشوائية نفسها مت اختيار )2( معلمني 
ومعلمتني من كل مدرسة ابتدائية ، وقد بلغ عدد أفراد عينة البحث )680( معلما ومعلمة ، بواقع )312( معلما ، و 

)367( معلمة من مجتمع املعلمني واملعلمات األصلي البالغ )1360( معلما ومعلمة ، جدول )1( يبني ذلك . 
جدول )1(

الفرات  منطقة  في  ومعلماتها  العربية  اللغة  ومعلمي  االبتدائية  املدارس  من  وعينته  البحث  مجتمع  توصيف 
األوسط

ƖƕưƺƑƟǄǁƐƕǐƏƐƣƗƓǗƐ ƧƥƐƣǄǁƐ

ƱǋǄƜǄǁƐ

ƧǆƜǁƐƱǋǄƜǄǁƐ
ƥǋǀƤƘƑǆƐƕƯǂƗƢǄǅǋǄǂƴǄƖƑǄǂƴǄ

1ƹƜǆǁƐ10411030244145182327
2üƓƑƓ10211543260131152283
3ƅǘƓƥǀ10011330243126148274
4ƕǐƨƣƑƾǁƐ9810626230113132245
5ǍǆƙǄǁƐ9110222215110121231

ƱǋøøøøøǄƜǄǁƐ49554615111926257351360
3ـ أداة البحث : 

مت بناء أداة البحث على وفق اخلطوات اآلتية : 
1ـ استطالع اراء مجموعة من املتخصصني في التربية وعلم النفس ومعلمي اللغة العربية ومعلماتها ، وعدد من 

املشرفني التربويني املتخصصني باللغة العربية ومشرفاتها ، وقد بلغ حجم العينة اخملتارة لبناء االداة )42(2 فردا .
2ـ االطالع على االهداف التربوية العامة ملادة اللغة العربية .

3ـ االطالع على قائمة كاليفورنيا للقدرة على التدريس )احمد،1960:ص318( ، وقائمة وليامسون اخلاصة باملدرسني 
األكفاء ) رتيشي،1982:ص49 (  .

4ـ  االطالع على األدبيات والدراسات ذات العالقة بالبحث .
5ـ مطالعة عدد من اجملالت العلمية والتربوية التي تناولت موضوع املعلم ، و الكفايات التدريسية والتعليمية 
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املتمثلة باستبانة  البحث  اداة  بناء  وفي ضوء ما تقدم مت 
بلغ عدد فقراتها بصيغتها االولية )50( فقرة توزعت على 
 ، الدروس  ، تخطيط  الدراسي  احملتوى  )حتليل  )6( مجاالت 
تنفيذ الدروس ، تقومي تعلم الطلبة ، بنية املادة الدراسية 

، تنمية معارف املعلم ومهاراته( .
4ـ صدق األداة : 

مت استخراج الصدق الظاهري ألداة البحث على نخبة من 
اخلبراء واملتخصصني في اللغة العربية وطرائق تدريسها 
، واملتخصصني في التربية وعلم النفس3 ، للحكم على 
اخذ  وقد   ، تصنيفها  وصحة  الكفايات  صالحية  مدى 
الباحثون بنظر االعتبار آراء اخلبراء ومت إجراء التعديالت على 
األداة  هذه  عدت  اإلجراء  وبهذا   ، االستبانة  فقرات  بعض 
النهائية  بصيغتها  االستبانة  أصبحت  وعليه   ، صادقة 
)6( مجاالت هي )حتليل  تضمنت )46( فقرة  توزعت على 
احملتوى الدراسي ، تخطيط الدروس ، تنفيذ الدروس ، تقومي 
تعلم الطلبة ، بنية املادة الدراسية ، تنمية معارف املعلم 

ومهاراته( .
5ـ ثبات األداة : 

اتبع الباحثون اسلوب املالحظة املباشرة ألكثر من مالحظ 
بيانات  إلى  يوصل  اإلجراء  هذا  ومثل   ، واحد  موقف  في 
أن يستقل كل مالحظ  كبيرة شريطة  بدقة  بها  موثوق 
،1974:ص213(  )الزوبعي،والغنام  وتسجيالته  مبالحظاته 
املالحظني  تقديرات  بني  االرتباط  معامالت  ايجاد  مت  اذ   ،
وبعد   ، البحث  اجراءات  تنفيذ  في  )الباحثون(  الثالثة 
تقدير الدرجات التي مت احلصول عليها من خالل االستبانة 
املوضوعة ملالحظة اداء معلمي اللغة العربية ومعلماتها 
ارتباط  معامل  وباستعمال   ، التعليمية  كفاياتهم  و 
بيرسون )Person( لبيان مدى العالقة بني تقدير املالحظني 
الثالثة )الباحثون( ، وكان معامل الثبات جملاالت االستمارة 

جميعها )81,0( وهو معامل ثبات جيد .
املالحظة  استمارة  الباحثون  اعدًّ  تقدم  ما  على  وبناًء 
ملحق )1( ملالحظة أداء معلمي اللغة العربية ومعلماتها 
على  الباحثون  اعتمد  وقد   ، االبتدائية  املدارس  في 
األبحاث  في  ؛ لشيوعه  اخلماسي   )Likrt( ليكرت  مقياس 
عال  ثبات  ذات  نتائج  يعطي  وألنه   ، التربوية  والدراسات 
بدائل  خمسة  يتضمن  إذ   . )اإلمام،واخرون،1991:ص325( 
مالحظة  عند  احدها  الباحث  وينتقي   ، فقرة  كل  أمام 
 ، جدا  )متحققة   : هي  البدائل  وهذه   ، املعلمة  أو  املعلم 
غير   ، قليال  ، متحققة  ما  الى حد  ، متحققة  متحققة 

متحققة( .
6ـ تطبيق األداة : 

خاللها  من  لوحظ  العينة  أفراد  من  مدرسة  كل  زيارة  مت 
 ، لذلك  املعدة  االستمارة  في  املنظمة  الكفايات  جميع 
وقد متت الزيارات للمدة الواقعة بني )2009/10/4ـ ولغاية 
داخل  العينة  أفراد  مالحظة  كذلك  ومت   )2009/    12/31/
الصف الدراسي خالل درس كامل ، وكذلك مالحظة دفاتر 
واالطالع   ، البحث  عينة  ألفراد  والسنوية  اليومية  اخلطة 
واملعلمات  باملعلمني  اخلاصة  واألنشطة  األعمال  على 
اخلاصة  وتهيئتها  التعليمية  الوسائل  إعداد  كيفية  في 
بالدرس ، وبعد ملئ االستمارة مت حتليل البيانات واملعلومات 

الستخراج النتائج .
7ـ الوسائل اإلحصائية واحلسابية : 

الوسائل  استعمال  مت  دقيقة  نتائج  على  احلصول  لغرض 
اإلحصائية واحلسابية .

قيمة  حلساب   )person( بيرسون  ارتباط  معامل  1ـ 
املالحظة  باستمارة  املتمثلة  البحث  أداة  ثبات  معامل 

)عطية،2001:ص38( .
الكفايات  أهمية  لتقدير  املرجح  الوسط  معادلة  2ـ 
واملعلمات  املعلمني  أداء  حسب  وترتيبها  التعليمية 

)هيكل،1984:ص230(.
3ـ الوسط احلسابي .
4ـ االنحراف املعياري .

5ـ الوزن املئوي ، لترتيب الكفايات بشكل عام .
6ـ االختبار التائي )T_Test( لعينتني مستقلتني للكشف 
عن داللة الفروق حسب متغير اجلنس )معلمني ، ومعلمات( 

)البياتي، و اخرون،1977، ص127( .
رابعا :ـ عرض نتائج البحث ومناقشتها 

يهدف البحث احلالـي إلى حتديد الكفايات الالزمة ملعلمي 
اللغـة العربيـة ومعلماتها فـي املـرحلة االبتدائية ، من 

خالل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني :
1ـ ما الكفايات الالزمة ملعلمي اللغة العربية ومعلماتها 

في املرحلة االبتدائية ؟
اللغة  معلمي  بني  إحصائية  داللة  ذو  فرق  هناك  هل  2ـ 

العربية وبني معلماتها حسب متغير اجلنس ؟
لإلجابة عن السؤال األول للبحث الذي هو )ما الكفايات 
املرحلة  في  ومعلماتها  العربية  اللغة  ملعلمي  الالزمة 
املئوي   والوزن  املرجح  الوسط  استخراج  مت  ؟(  االبتدائية 
 ، تنازليا  ترتيبا  مرتبة  االستبانة  من مجاالت  لكل مجال 

جدول )1( يوضح ذلك . 
جدول )1(

املتوسطات احلسابية والرتبة لتقديرات أفراد عينة البحث 
لكل مجال من مجاالت االستبانة
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ƘýƓƞǆǃƒƗǈƓƕƙƪǙƒ ǑƼ/ƘƗƕƙƧǃƒƠƞƧǆǃƒ ƱƪǍǃƒ ǇƨǍǃƒ
ǐǍƑǆǃƒ

1ƩǍƧƥǃƒ ƱǒƱƤƙ21ď,ĒđĔČ,Đč
2ƩǍƧƥǃƒ Ʀǒƽǈƙ32ď,Ēčēē,ďĎ
3ǊƙƒƧƓǌǆǍ ǅǄƶǆǃƒ ƻƧƓƶǆ Ɨǒǆǈƙ63ď,đĐ ēČ,đĐ
4ƗǒƪƒƧƥǃƒ ƖƥƓǆǃƒ Ɨǒǈƕ54ď,Đĕ Ēĕ,ĔĔ
5ƗƕǄƱǃƒ ǅǄƶƙ ǅǒǍǀƙ45ď,ďĐĒĒ,ĔĎ
6ǑƪƒƧƥǃƒ ǎǍƙơǆǃƒ ýǒǄơƙ16ď,ĎđĒđ,Čē

يضح من جدول )1( أن عدد مجاالت الكفايات التعليمية )6( ، متسلسلة تنازليا حسب الوسط املرجح والوزن      
املئوي إذ تبوأ مجال )تخطيط الدروس( املرتبة األولى وقد بلغ وسطه املرجح )3.65( ووزنه املئوي )80,41( ، وجاء مجال 
)حتليل احملتوى الدراسي( في املرتبة األخيرة إذ بلغ وسطه املرجح )3.25( ووزنه املئوي )65,07(، و توزعت بني اجملالني اجملاالت 

األربعة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب الوسط املرجح والوزن املئوي لها .
وميكن إيراد النتائج حسب تقديرات أفراد عينة البحث لكل كفاية من مجاالت موضوع البحث ، وسيفسر   

الباحثون الثلث األعلى من الكفايات التعليمية الفرعية وهي كما يأتي : 
اجملال األول : ـ تخطيط الدروس : يتضمن هذا اجملال )10( كفايات تعليمية تتضح كفاياته في جدول )2( .

جدول )2(
الكفايات التعليمية الالزمة في مجال تخطيط الدروس مرتبة تنازليا حسب الوسط املرجح والوزن املئوي

üƑƜǄǁƐƖƔƥƑøøøøøøøøøøøøøǊǄǁƐ Ǐƺ ƕǐƑƻǀǁƐ/Ɩ
ƕǆƑƓƗƨǗƐ

ƕƓƗƥǁƐ ƯƨǋǁƐ
ƞƜƥǄǁƐ

 ǅƦǋǁƐ
ǎǋƏǄǁƐ

 Ư
ǐø
øø
øø
øø
øø
øø
øø
øø
øƯ
ƢƗ

Ƨ
ǋƥ
ƣø
øø
øø
øø
øø
øø
øø
øø
øø
øø
øø
ǁƐ

Č. ǏƓƑƗǀǁƐ ƯǐƯƢƗǁƐ üƓƽ ǌǋƗƟǄǂǁ ǏǆǉƤǁƐ ƯǐƯƢƗǁƐďČĎ,ĒđĒďÛČē

č. ǃǊƗƐƥƣƽǋ ƔƤǄǘƗǁƐ ǌǋƗƨǄ ƒƨƑǆƗǁ ƹƐƣǉǓƐ ƕƷƑǐƬĐč3,57ĒČÛĐč
Ď ǃǐǂƴƗǁƐ ƖǗƑƜǄ üƙǄƗ ƕǐƏƐƥƜƋ ƕƷƑǐƬ ƹƐƣǉǓƐ ƕƷƑǐƬ

. ƕƙǘƙǁƐ
đĎĎÛĐďĒċÛēč

ď. ƕǐǄǐǂƴƗ ƕǐǄǂƴƗ ƕƯƪǆǓ ƑǉƣƐƣƳƋ ǃƗ ǏƗǁƐ ƹƐƣǉǓƐ ƕǄƜƥƗĒďĎÛďĐđĔÛĐĒ
Đ. ƑǊƺƐƣǉƈǋ Ƨǋƥƣǂǁ ƒƨƑǆǄǁƐ ƣǐǊǄƗǁƐ ƕƓƑƗǀēĐĎÛďčđēÛďĒ
đ. ƕǐǄǐǂƴƗǁƐ ƔƣƑǄǁƐ ƖƑǐƨƑƨƈ ƅǋƮ Ǐƺ ƹƐƣǉǓƐ ƕƷƑǐƬĔđĎÛčēđčÛđď

Ē ƹƐƣǉǓƐ ƼǐƾƟƗǁ ǈƾƏƐƥƯǋ ƕƓƨƑǆǄǁƐ ƧǐƥƣƗǁƐ ƒǐǁƑƨƈ ƣǐƣƟƗ
. ƔƣƴǄǁƐ

ČċĒĎÛċĒđČÛĒĐ

ē. ƑǉƣƐƣƳƋ ǃƗ ǏƗǁƐ ƹƐƣǉǔǁ ƕƾƓƑƯǄ ƕƳǋǆƗǄ ƕǂƏƨƈ ƕƷƑǐƬČČēĎÛċČđċÛČČ

Ĕ ƔƣƴǄǁƐ ƹƐƣǉǓƐ ƼǐƾƟƗǁ ƕƓƨƑǆǄǁƐ ƕǐǄǐǂƴƗǁƐ üƏƑƨǋǁƐ ƥƑǐƗƢƐ
.

ČčĔčÛđĔĐĎÛēē

Čċ. ƕƓǀƥǄ ƥǐƷǋ ƣƣƟǄ ǌǋƗƟǄƓ ƹƐƣǉǓƐ ƕƷƑǐƬČĎČċčÛĐďĐċÛēč

يتضح من جدول )2( ان االوساط املرجحة لتقديرات معلمي اللغة العربية ومعلماتها تراوحت بني )3،76 ـ   
2،54( وأوزانها املئوية )74،18 ـ 50،82( كما يأتي :

1ـ التخطيط الذهني للمحتوى قبل التخطيط الكتابي : حصلت هذه الكفاية على املرتبة األولى  وقد بلغ وسطها 
املرجح)3,76( ووزنها املئوي )74،18( ، وقد يعود السبب في ذلك إلى اعتقاد املعلمني واملعلمات بان أهمية التخطيط 
خلفية  يتطلب  هندسيا  تصميما  بوصفه   ، التعليمية  العملية  في  أساسية  ركيزة  يعد  الذي  التعليمي  للموقف 
النظام  ومتدرجة  متتابعة ومتسلسلة  نظامية  وأسس  بنية معرفية محددة  وفق  تنظيمها على  مت  نظرية علمية 
نتائج األهداف املقصودة  الذي يتضح في ذهنه تصورا واضحا عن  ، وتتطلب خبرة علمية حرفية تضم مهارة احليز 
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)قطامي،و اخرون،2000،ص333( .
2ـ صياغة األهداف لتناسب مستوى التالمذة وقدراتهم : حازت هذه الكفاية على املرتبة الثانية إذ بلغ وسطها املرجح 
)3،57( ووزنها املئوي )71،52( ، وقد يعود السبب في ذلك إلى إدراك املعلمني واملعلمات بضرورة مراعاة وضوح األهداف 

وصياغتها صياغة مناسبة خلبرات ومستويات التالمذة وقدراتهم العقلية )الزيادي، و اخرون،2001، ص77( .
3ـ صياغة األهداف صياغة إجرائية متثل مجاالت التعليم الثالثة : حصلت هذه الكفاية على املرتبة الثالثة من بني 
الكفايات التعليمية في هذا اجملال وقد بلغ وسطها املرجح )3،54( ووزنها املئوي )70،82( ، إذ يعود سبب ذلك إلى اهتمام 
معلمي اللغة العربية ومعلماتها ، بإعداد األهداف التعليمية وصياغتها صياغة سلوكية أو إجرائية قابلة للقياس 
، وكذلك حتديد التمهيد املناسب ، واختيار الطرائق التدريسية والوسائل التعليمية املناسبة ، وتوزيع الوقت خلطوات 

الدروس من اجل عدم هدر وقت الدرس وإعطاء كل هدف حقه )حمدان،1981،ص88ـ90( .
اجملال الثاني :ـ تنفيذ الدروس : يتضمن هذا اجملال )10( كفايات تعليمية تتضح كفاياته في جدول )3( .

جدول )3(
 الكفايات التعليمية الالزمة في مجال تنفيذ الدروس مرتبة تنازليا حسب الوسط املرجح والوزن املئوي

üƑƜǄǁƐƖƔƥƑøøøøøøøøøøøøøǊǄǁƐ Ǐƺ ƕǐƑƻǀǁƐ/Ɩ
ƕǆƑƓƗƨǗƐ

ƕƓƗƥǁƐ ƯƨǋǁƐ
ƞƜƥǄǁƐ

 ǅƦǋǁƐ
ǎǋƏǄǁƐ

Ƨ
ǋƥ
ƣø
øø
øø
ǁƐ 
Ƥø
øø
øø
øø
øø
øǐ
ƻǆƗ

ČČ. ƼƓƑƨǁƐ ƧƥƣǁƑƓ ǏǁƑƟǁƐ ƧƥƣǁƐ ƯƓƥČđČĎÛĒčĒďÛĐē

Čč ƣǊǄƗ ǏƗǁƐ ƕǄƑƴǁƐǋ ƕǂǊƨǁƐ ƕǂƏƨǓƐ ǅǄ ƕƳǋǄƜǄ ǈǐƜǋƗ
. ƔƤǄǘƗǁƐ ƖƐƥƣƽ ƹƪǀƗǋ Ƨƥƣǂǁ

ČēčĎÛđčĒčÛďĒ

ČĎ.ƧƥƣǁƐ ƱǋƮǋǄƓ ƼǂƴƗƗ ƕǂǀƪǄ ƔƥƑƙƋČĒĎĎÛĎďđđÛēč

Čď ƕƬƽ ƣƥƨ Û ƕǐǂƟǄǁƐ ƕƏǐƓǁƐ Û ƕǐƥƑƜǁƐ ƘƐƣƟǓƐ ƹǐưǋƗ
.ƕƽǋƪǄ ƔƥǐƬƽ

ČĐďĎÛčēđčÛđď

ČĐ ÛƅƑƾǁǕƐ): üƙǄ ƕǄƏǘǄ ƒǐǁƑƨƈǋ ƧǐƥƣƗ ƼƏƐƥƯ üƑǄƴƗƨƐ
. (ƥƐǋƣǓƐ üǐƙǄƗ Û ƥƐǋƟǁƐ Û ƕƪƽƑǆǄǁƐ

čċĐĎÛčĐđĐÛČĒ

Čđ.ƔƤǄǘƗǂǁ ƒƨƑǆǄǁƐ ƖƽǋǁƐ Ǐƺ ƒƨƑǆǄǁƐ ƦǐƦƴƗǁƐ üƑǄƴƗƨƐČĔđĎÛċčđď

ČĒ.ƹƐƣǉǓƐ ƼǐƾƟƗ ǌƣǄ ƕƺƥƴǄǁ ƕƯƪǆǓƐ ǃǐǋƾƗčďĒčÛđĔĐĎÛēē

Čē ƯǐƯƢƗǁƐ ƕǊƜ ǅǄ ƕǄƏǘǄǁƐ ƕǐǄǐǂƴƗǁƐ ƕƯƪǆǓƐ üƑǄƴƗƨƐ
.ƕƻǂƗƢǄǁƐ ƕƯƪǆǔǁ

ččēčÛĐĐĐČÛċĐ

ČĔ. ƹƐƣǉǓƐ ƼǐƾƟƗǁ ƑǊƴǐǄƜ ƕƯƪǆǓƐ ǍǂƳ ƹƐƥƪǕƐčĎĔčÛĎēďĒÛĒđ

čċ ƒƨƑǆƗǐ ƑǄƓ Û ƔƤǄǘƗǁƐ ǇƑƓƗǆƐ ƥǐƙƗ ƕƾǐƥƯƓ Ƨƥƣǂǁ ƣǐǊǄƗǁƐ
 ƕƻǂƗƢǄǁƐ ƕǐƏƥǄǁƐ ƖƐƥǋƬǄǁƐǋ Û ƖƑƟǋǂǁƐ) :üƙǄ ǃǊƗƐƥƣƽǋ

. (

ČďČċčÛċĐďČÛČĒ

يتضح من جدول )3( إن األوساط املرجحة لتقديرات معلمي اللغة العربية ومعلماتها تراوحت بني )3،72ـ  2،05( وأوزانها 
املئوية )74،58 ـ 41،17( مرتبة كما يأتي :

1ـ ربط الدرس احلالي بالدرس السابق : حصلت هذه الكفاية على املرتبة األولى من بني الكفايات التعليمية في هذا 
اجملال وقد بلغ وسطها املرجح )3،72( ووزنها املئوي )74،58( ، إذ يعود السبب إلى طبيعة بناء املناهج في املدارس بصورة 
عامة واملدارس االبتدائية منها على وجه اخلصوص فهي حتتوي على مقدمات ترتبط مبفاهيم املوضوعات وهذا يزيد 
من تبسيطها وتقريبها إلى أذهان التالمذة لكي يستطيعون فهمها واستيعابها واستقبالهم للرسالة التعليمية 
في  كاف  بشكل  تعليمية  خبرات  من  التالمذة  تعلمه  ما  تكرار  أن  كما   . )الفرا،وجامل،1999،ص164(  بشكل سريع 
، والربط بني املهارات املتعلمة واملواقف اخملتلفة يزيد من االحتفاظ بها وعدم نسيانها )السرطاوي،  مواقف متعددة 

وسالم،1999،ص131( .
2ـ توجيه مجموعة من األسئلة السهلة والعامة التي متهد للدرس وتكشف قدرات التالمذة : حصلت هذه الكفاية 
على املرتبة الثانية من بني الكفايات التعليمية في هذا اجملال وقد بلغ وسطها املرجح )3،62( ووزنها املئوي )72،47( 
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، وهذه النتيجة تعكس اهتمام معلمي اللغة العربية ومعلماتها بتعزيز ثقة التالمذة بقدراتهم وإظهارها كأمناط 
تعليمهم  على  التالمذة  تساعد  إنها  إذ  األسئلة  طرح  في  وخاصة  التعليمي  واملوقف  التفاعل  خالل  من  سلوكية 

اإلصغاء واالستجابة  )هنلي و اخرون،2001،ص387( .
3ـ إثارة مشكلة تتعلق مبوضوع الدرس : حصلت هذه الكفاية على املرتبة الثالثة من بني الكفايات التعليمية في 
هذا اجملال وقد بلغ وسطها املرجح )3،34( ووزنها املئوي )66،82( ، إذ من األمور البديهية في سيكولوجية الطفولة أن 
الطفل يفهم األمور املادية احملسوسة أكثر من األمور املعنوية اجملردة ، وتؤكد استراتيجيات التعليم العامة على ضرورة 
االنتقال من احملسوس إلى اجملرد ، فهناك بعض الدروس التي ال تتطلب طبيعتها وسائل معينة ، وعندها يستعمل 
املعلم وسائل إيضاح لفظية ، وهي متثل األمثلة التي يضربها املعلم والشروح التي يقوم بها والقصص التي يرويها 

والتي تكون من واقع املتعلم مهمة وضرورية في حدوث عملية التعليم )زيتون،1970،ص47( .
اجملال الثالث :ـ تنمية معارف املعلم ومهاراته: يتضمن هذا اجملال )4( كفايات تعليمية تتضح كفاياته في جدول )4( .

جدول )4(
والوزن  املرجح  الوسط  تنازليا حسب  املعلم ومهاراته مرتبة  تنمية معارف  الالزمة في مجال  التعليمية  الكفايات   

املئوي
üƑƜǄǁƐƖƔƥƑøøøøøøøøøøøøøǊǄǁƐ Ǐƺ ƔƥƑǊǄǁƐ/Ɩ

ƕǆƑƓƗƨǗƐ
ƕƓƗƥǁƐ ƯƨǋǁƐ

ƞƜƥǄǁƐ
 ǅƦǋǁƐ
ǎǋƏǄǁƐ

 ǃǂ
ƴǄ
ǁƐ 
ƹ
ƥƑƴ
Ǆ 
ƕǐǄ
ǆƗ

ǈƗƐ
ƥƑǊ
Ǆǋ

čČ.ƔƤǄǘƗǁƐ ǌƣǁ ƕǐƓƑƜǐǗƐ ƖƑǉƑƜƗǗƐǋ ǃǐƾǁƐ ƕǐǄǆƗďĐČĎÛđčĒčÛďĒ

čč ƥǋǄƈ ƅƑǐǁǋƈǋ ƕǐƨƥƣǄǁƐ ƔƥƐƣǕƐǋ ǅǐƺƥƪǄǁƑƓ ǃǂƴǄǁƐ ƕƽǘƳ
.ƔƤǄǘƗǁƐ

ďĎčĎÛĎďđđÛēč

čĎ. ƑǐƨƐƥƣ ǅǐƥƢƉƗǄǁƐǋ ǅǐƽǋƻƗǄǁƐ ƔƤǄǘƗǁƐ ƲǄ üǄƑƴƗǁƐďďĎĎÛčēđčÛđď

čď. ƹƬǁƐ ƔƥƐƣƋ Ǐƺ ǏƯƐƥƾǄǐƣǁƐ ƒǋǂƨǓƐ üƑǄƴƗƨƐďđďĎÛċčđČ
يتضح من جدول )4( إن األوساط املرجحة لتقديرات معلمي اللغة العربية ومعلماتها تراوحت بني )3،62ـ  3،02( وأوزانها 

املئوية )72،47 ـ 61( وهي كما يأتي :
الكفايات  بني  من  األولى  املرتبة  على  الكفاية  هذه  حصلت   : التالمذة  لدى  االيجابية  واالجتاهات  القيم  تنمية  1ـ 
التعليمية في هذا اجملال وقد بلغ وسطها املرجح )3،62( ووزنها املئوي )72،47( ، إذ يعود السبب إلى أهمية هذه الكفاية 
العربية ومعلماتها واطالعهم على مضامينها وكل ما يستجد في هذا  اللغة  وضرورة متابعتها من قبل معلمي 
اجملال ، وكذلك حرصهم على ضرورة االستمرار في تنمية القيم التربوية واإلسالمية واألخالقية واالجتماعية وتصحيح 

أبعادها إلى اجتاهات ايجابية لدى تالمذة هذه املرحلة .
2ـ عالقة املعلم باملشرفني واإلدارة املدرسية وأولياء أمور التالمذة : حصلت هذه الكفاية على املرتبة الثانية من بني 
الكفايات التعليمية في هذا اجملال وقد بلغ وسطها املرجح )3،34( ووزنها املئوي )66،82( ، إذ يعود السبب إلى أن التعليم 
الفعال يتوقف على التواصل واالتصال اجليد بني املعلم وأقطاب العملية التربوية جميعهم )من مشرفني تربويني ، 
وإدارة مدرسية ، ومجتمع خارجي الذين ميثلون أولياء أمور التالمذة ( وهناك فعاليات عدة ميكن أن تستعني بها الكوادر 
التعليمية في التواصل ، منها تبادل األخبار، واملناقشات حول األمور املهمة التي يهتم بها الطفل أو التلميذ مثل 

)النشاطات البيتية ، واألمور العائلية .( )بالدار،1983،ص62( . 
الكفايات  بني  من  الثالثة  املرتبة  على  الكفاية  هذه  : حصلت  دراسيا  واملتأخرين  املتفوقني  التالمذة  مع  التعامل  3ـ 
التعليمية في هذا اجملال وقد بلغ وسطها املرجح )3،28( ووزنها املئوي )62،64( ، إذ يعود السبب إلى أن ادرك املعلمني 
واملعلمات بضرورة هذه الكفاية وأهميتها وإملامهم مببادئ علم النفس التربوي وعالقته بهذه املرحلة التي يتعاملون 
معها ، وكذلك اهتمام البرامج التربوية التي تعرضوا لها في كلياتهم التربوية التي تخرجوا فيها ومراعاتهم الفروق 

الفردية بني التالمذة .
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 اجملال الرابع :ـ بنية املادة الدراسية : يتضمن هذا اجملال )8( كفايات تعليمية تتضح كفاياته في جدول )5( .
جدول )5(

 الكفايات التعليمية الالزمة في مجال بنية املادة الدراسية مرتبة تنازليا حسب الوسط املرجح والوزن املئوي
üƑƜǄǁƐƖƔƥƑøøøøøøøøøøøøøǊǄǁƐ Ǐƺ ƔƥƑǊǄǁƐ/Ɩ

ƕǆƑƓƗƨǗƐ
ƕƓƗƥǁƐ ƯƨǋǁƐ

ƞƜƥǄǁƐ
 ǅƦǋǁƐ
ǎǋƏǄǁƐ

 Ɣƣ
Ƒø
øø
øǄ
ǁƐ 
ƕǐǆ
Ɠ

ƕǐƨ
Ɛƥƣ
øø
øø
øø
øø
øø
ǁƐ

čĐ.ƑǊǐǂƳ ƼǐƓƯƗǁƐǋ ƕǐƥǊƜǁƐ ƔƅƐƥƾǁƐ ƔƥƑǊǄ ƹƥƴƗĎĐČĎÛĒĐĒĐÛċĐ

čđ. üƻƯǁƐ ƣǆƳ ƕƸǂǁƐ ƥǋƯƗ ƹƥƴƗďČčĎÛĎĐđďÛďĒ
čĒ. ǃǐƽƥƗǁƐ ƖƑǄǘƳǋ ǏƏǘǄǕƐ ǃƨƥǁƐ ƣƳƐǋƽ ƹƥƴƗĎĒĎĎÛččđċÛċĒ

čē. ƑǊǐǂƳ ƼǐƓƯƗǁƐǋ ƕƗǄƑƬǁƐ ƔƅƐƥƾǁƐ ƔƥƑǊǄ ƹƥƴƗĎđďčÛĔĐĐĔÛċĐ
čĔ. ƕǄƦǘǁƐ ƑǊƴƮǋǄ Ǐƺ ƖƑǀƥƟǁƐ üƑǄƴƗƨƐ ƕǐǄǉƈ ƹƥƴƗďċĐčÛĔďĐēÛēč
ĎċüǄƑǀƗǁƐ ƒǋǂƨƈ ǋƈ ƔƣƟǋǁƐ ƼǐƥƯ ǅƳ ƕǐƓƥƴǁƐ ƕƸǂǁƐ ǃǐǂƴƗďčđčÛđČĐčÛčĎ

ĎČ.ƕƻǂƗƢǄǁƐ ƕǐƓƥƴǁƐ ƕƸǂǁƐ ǃƜƑƴǄ üƑǄƴƗƨƐĎĔĒčÛđČĐčÛčĎ

Ďč.ƯƢǁƐ Ưǋƥƪǁ ƕǄƦǘǁƐ ƯǋƥƪǁƐ ƹƥƴƗĎēēčÛĎċďđÛČČ

يتضح من جدول )5( إن األوساط املرجحة لتقديرات معلمي اللغة العربية ومعلماتها تراوحت بني )3،75ـ  2،30( وأوزانها 
املئوية )75،05 ـ 46،11( وهي كما يأتي :

1ـ تعرف مهارة القراءة اجلهرية والتطبيق عليها : حصلت هذه الكفاية على املرتبة األولى من بني الكفايات التعليمية 
في هذا اجملال وقد بلغ وسطها املرجح )3،75( ووزنها املئوي )75،05( ، إذ يعود السبب إلى  إدراك معلمي اللغة العربية 
ومعلماتها بأهمية هذه الكفاية وإميانا منهم بان القراءة اجلهرية مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم بالدرجة األولى 
، وإتقانها  ، لغة القران الكرمي ولغة تراثنا اإلنساني واحلضاري  وهذه املسؤولية يقتضيها التمسك بلغتهم العربية 
يبعث في التالمذة الرضى عن النفس ، ومينحه الثقة فيها ، ويشجعه على مواجهة اآلخرين في كثير من مواقف احلياة 

التي تتطلب مبادرة إلى احلديث ارجتاال وخطابة ومجاملة )سام،2002،ص118( .
2ـ تعرف تطور اللغة عند الطفل : حصلت هذه الكفاية على املرتبة الثانية من بني الكفايات التعليمية في هذا اجملال 
اللغة العربية ومعلماتها  إدراك معلمي  إذ يعود السبب إلى   ، وقد بلغ وسطها املرجح )3،35( ووزنها املئوي )64،47( 
بأهمية هذه الكفاية وضرورة استعمالها؛ ألنها تؤدي إلى استثمار قدرات األطفال وما لديهم من خلفية لغوية في 
يتعلق  وما  واالستماع  اإلصغاء  تعود  وكذلك   ، اللغوية  والتراكيب  واأللفاظ  الكلمات  ومحاكاة   ، الشفهي  التعبير 
)الراوي،1989،  وزيادة مفرداتهم   ، التعلم  إلى لغة  الدارجة  اللغة  باألطفال من  واللغوية لالنتقال  الصوتية  بالتهيئة 

ص13( . 
3ـ تعرف قواعد الرسم اإلمالئي وعالمات الترقيم : حصلت هذه الكفاية على املرتبة الثالثة من بني الكفايات التعليمية 
في هذا اجملال وقد بلغ وسطها املرجح )3،22( ووزنها املئوي )60،07( ، إذ يعود السبب إلى إدراك أفراد عينة البحث بأهمية 
هذه الكفاية ؛ الن الكتابة الصحيحة عملية مهمة في التعليم وأنها عنصر أساسي من عناصر الثقافة وضرورة 
اجتماعية لنقل األفكار والتعبير عنها واإلملام بها ، وان تدريب التالمذة على الكتابة في إطار العمل املدرسي يتركز في 
العناية بامور منها ، تدريبهم على رسم الكلمات واحلروف رسما صحيحا مطابقا لألصول التي تضبط نظم الكتابة 
حروفا وكلمات، وكذلك تدريبهم على استعمال عالمات الترقيم استعماال صحيحا.)مقدادي، و اخرون،2005،ص35( . 

اجملال اخلامس :ـ تقــــومي تعليــــــم الطلبــة : يتضمن هذا اجملال )8( كفايات تعليمية تتضح كفاياته في جدول 
. )6(

جدول )6(
 الكفايات التعليمية الالزمة في مجال تقــــومي تعليــــــم الطلبــة تنازليا حسب الوسط املرجح والوزن املئوي

üƑƜǄǁƐƖƔƥƑøøøøøøøøøøøøøǊǄǁƐƕǆƑƓƗƨǗƐ Ǐƺ ƔƥƑǊǄǁƐ/ƖƕƓƗƥǁƐ ƯƨǋǁƐ
ƞƜƥǄǁƐ

 ǅƦǋǁƐ
ǎǋƏǄǁƐ
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 ǃø
øø
øø
øǐ
ǂƴƗ
 ǃǐ
ǋø
øø
øƾ
Ɨ

ƕø
øƓ
ǂƯ
ǁƐ

ĎĎƑǊƯǋƥƪǋ ƕǐǋƻƪǁƐ ƕǂƏƨǓƐ üƑǄƴƗƨƐčĒČĎÛĒđĒĎÛďČ

ĎďƕƳǋǆƗǄǁƐ ƕǐƳǋƮǋǄǁƐ ƕǂƏƨǓƐ üƑǄƴƗƨƐčĔčĎÛĒċĒďÛĒĐ
ĎĐƣǐƜǁƐ üƑƾǄǁƐ ƕǂƏƨƈ üƑǄƴƗƨƐčēĎĎÛĐďĒċÛēč
ĎđǃǐǋƾƗǁƐ ƖƑǐǋƗƨǄ ƹƥƴƗčĐďĎÛččđďÛđď
ĎĒƹƐƣǉǓƐǋ ǃǐǋƾƗǁƐ ǅǐƓ ƯƓƥǁƐčđĐčÛĐĒĐČÛĐč
ĎēƖƐƥƑƓƗƢǘǁ ƕǐǆƻǁƐ ƫƏƑƬƢǁƐ ƕƺƥƴǄĎċđčÛĎĒďĒÛĐč
ĎĔƖƐƥƑƓƗƢǗƐ ǃǐǋƾƗĎďĒčÛčďďďÛĔď
ďċƖƐƥƑƓƗƢǗƐ ǃǐǄƬƗĎČēčÛċđĐč

يتضح من جدول )6( إن األوساط املرجحة لتقديرات معلمي اللغة العربية ومعلماتها تراوحت بني )3،76ـ  2،06( وأوزانها 
املئوية )73،41 ـ 52( ، إذ إن استعمال كفاية األسئلة وحسب تصنيف كفاياتها بالترتيب إذ جاءت في املرتبة األولى 
)استعمال األسئلة الشفهية وشروطها( وفي املرتبة الثانية )استعمال األسئلة املوضوعية املتنوعة( ، واملرتبة الثالثة 
)استعمال أسئلة املقال اجليد( إذ بلغت أوساطها املرجحة حسب تسلسلها ضمن اجملال )3،76 ، 3،70 ،3،54( ، وأوزانها 
املئوية بالترتيب نفسه )73،41 ، 74،75 ، 70،82( ، وقد يعود سبب ذلك إلى إدراك أفراد عينة البحث أن التقومي ميثل جزءا 
ال يتجزأ من عملية التعليم والتعلم ومقوما أساسيا من مقوماتها األساسية التي يواكبها في خطواتها جميعها 
إذ يهدف إلى تشخيص صعوبات التعليم والتعلم ، ويحدد جوانب القوة والضعف في مستوى التحصيل الدراسي 
وحتديد األخطاء الشائعة بني التالمذة سواء أكان ذلك في معارفهم أم في مهاراتهم أو في اجتاهاتهم ، ومن اداواته 
االختبارات التحصيلية )كاالختبارات الشفهية ، واالختبارات املوضوعية ، واالختبارات املقالية( )جامل،1998، ص132( 

.
اجملال سادس :ـ حتليل احملتوى الدراسي : يتضمن هذا اجملال )3( كفايات تعليمية تتضح كفاياته في جدول )7( .

جدول )7(
 الكفايات التعليمية الالزمة في مجال حتليل احملتوى الدراسي تنازليا حسب الوسط املرجح والوزن املئوي

üƑƜǄǁƐƖƔƥƑøøøøøøøøøøøøøǊǄǁƐ Ǐƺ ƔƥƑǊǄǁƐ/Ɩ
ƕǆƑƓƗƨǗƐ

ƕƓƗƥǁƐ ƯƨǋǁƐ
ƞƜƥǄǁƐ

 ǅƦǋǁƐ
ǎǋƏǄǁƐ

 ǌ
ǋƗ
ƟǄ
ǁƐ 
üǐ
ǂƟ
Ɨ

Ǐƨ
Ɛƥƣ
ǁƐ

ďČ Ǐƺ ǃǐǂƴƗǁƐǋ ǃǂƴƗǁƐ ƕǐǂǄƳ ǅǋǄƮǄ üǐǂƟƗ
ǏƺƥƴǄǁƐ üƑƜǄǁƐ

ČČĎÛēĎĒđÛĒċ

ďč Ǐƺ ǃǐǂƴƗǁƐǋ ǃǂƴƗǁƐ ƕǐǂǄƳ ǅǋǄƮǄ üǐǂƟƗ
ǏƏƐƣǓƐ üƑƜǄǁƐ

ĎčĎÛĐĒĒČÛČď

ďĎ Ǐƺ ǃǐǂƴƗǁƐǋ ǃǂƴƗǁƐ ƕǐǂǄƳ ǅǋǄƮǄ üǐǂƟƗ
ǏǆƐƣƜǋǁƐ üƑƜǄǁƐ

čĎĎÛďĐđĔÛĐĒ

يتضح من جدول )7( إن األوساط املرجحة لتقديرات معلمي اللغة العربية ومعلماتها تراوحت بني )3،83ـ  3،45( وأوزانها 
املئوية )76،70ـ  69،57( ، إن حتليل احملتوى بكفاياته اخملتلفة التي جاءت متسلسلة حسب درجة حدتها إذ حصلت كفاية 
)حتليل مضمون عملية التعلم والتعليم في اجملال املعرفي( املرتبة األولى الذي بلغ وسطها املرجح )3،83( ووزنها املئوي 
)76،70( ، وقد حصلت )حتليل مضمون عملية التعلم والتعليم في اجملال األدائي( على املرتبة الثانية وقد بلغ وسطها 
املرجح )3،57( ووزنها املئوي )71،14( ، وحازت على املرتبة الثالثة كفاية )حتليل مضمون عملية التعلم والتعليم في 
اجملال الوجداني( الذي بلغ وسطها املرجح )3،45( ووزنها املئوي )69،57( ، وقد يعود السبب إلى وعي أفراد عينة البحث 
بضرورة هذه الكفايات التي تعد املنطلق األساسي في حتديد إجراءات املوقف الصفي من وسائل وأنشطة وأساليب 
اخلبرات  اختيار  في  األهداف تساعد  الن  ؛  العربية  اللغة  مناهج  أهداف  تعرف مدى حتقيق محتوى  إلى  إضافة  تقومي 
التعليمية وأوجه النشاطات املناسبة التي يقوم بها املعلمون واملشتغلون بتخطيط املناهج وتطويرها ، وكذلك في 
حتديد مستويات ما يعلم ، وكيف يعلم ، والتي توجه أنشطته وأساليبه جتاه األهداف احلقيقية للعملية التعليمية 

)أبو حويج،2006، ص12ـ13( . 
ولإلجابة عن السؤال الثاني للبحث الذي هو )هل هناك فرق ذو داللة إحصائية بني معلمي اللغة العربية وبني معلماتها 
حسب متغير اجلنس؟( ، فقد مت استعمال االختبار التائي لعينتني مستقلتني للكشف عن داللة الفرق متوسطات 
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درجات املعلمني ومتوسطات درجات املعلمات على محاور االستبانة جميعها ، جدول )8( يوضح ذلك .
جدول )8(

 القيمة التائية والداللية االحصائية ملدى حتقق الكفايات التعليمية حسب متغير اجلنس
ƧǆƜǁƐƣƣƴǁƐ ƯƨǋƗǄǁƐ

ǏƓƑƨƟǁƐ
 ƹƐƥƟǆǗƐ
ǎƥƑǐƴǄǁƐ

ƕǐƏƑƗǁƐ ƕǄǐƾǁƐ ƕƜƥƣ
ƕǐƥƟǁƐ

(ċĐ,ċ) ƕǁǗƣǁƐ ǌǋƗƨǄ

ƕƓǋƨƟǄǁƐƕǁǋƣƜǄǁƐ

ǅǐǄǂƴǄĎČčĐÛēĐċč,ċĎĎĒČ,ČēċČ,Ĕđđ,ĒĒ ǌǋƗƨǄ ƣǆƳ ƕǁƐƣ ƥǐƷ
(ċ,ċĐ) ƕǁǗƣ ƖƑǄǂƴǄĎđĒĐ,čČċč,ĒďČđĔ

يتضح من جدول )8( إن القيمة التائية احملسوبة اقل من القيمة اجملدولة عند مستوى داللة )05,0( ، وهذا يعني   
انه ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات املعلمني واملعلمات على محاور االستبانة جميعها ، والسبب 
في ذلك أن عدد كبير من أفراد عينة البحث التي مت اختيارها عشوائيا من ذوي املؤهالت اجلامعية ، واخلبرات الطويلة ، 

ومصدر التوجيه واإلرشاد لهم واحد . 
وقد اتفقت نتائج البحث احلالي وبعض الدراسات السابقة واختلفت مع بعضها الثاني اذ  ان هذا االختالف   
واالتفاق يعود إلى عدة متغيرات لها الدور الفاعل واملؤثر على هذا االتفاق واالختالف منها )املؤهل العلمي ، واخلبرة ، 

وطريقة التوجيه واإلرشاد ، والظروف االجتماعية والنفسية . (

خامسا : االستنتاجات ، والتوصيات ، واملقترحات.

ـ االستنتاجات :
1ـ أظهرت نتائج البحث أن اجملاالت املتحققة بكفاياتها التعليمية تعد ضرورية لنجاح معلم اللغة العربية في عمله 

التربوي واألكادميي .
دور  السابقة في تفعيل  اخلبرات  واإلفادة من  التعليمي  التعلمي  املوقف  العربية يتطلب تكيف  اللغة  تعليم  إن  2ـ 

العملية التعليمية وتعزيزها .
3ـ ال توجد هناك فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات املعلمني واملعلمات على احملاور الستة عزى ملتغير اجلنس .

 ـ التوصيات :
1ـ إمكانية اإلفادة من نتائج البحث في تخطيط وبناء برنامج إعداد معلمي اللغة العربية ومعلماتها في أثناء اخلدمة 

.
2ـ اعتماد قائمة املهارات التعليمية الالزمة ملعلمي اللغة العربية ومعلماتها في تقومي )الطالب ـ الطالبات( املطبقني 

في أثناء مدة التطبيق التعليمية .
3ـ إقامة دورات تطويرية تدريبية مستمرة يضم منهاجها املهارات التعليمية الالزمة ملعلمي اللغة العربية ومعلماتها 

.
املعلمني واملعلمات في ضوء  املرحلة اجلامعية ومعاهد إعداد  العربية وطرائق تدريسها في  اللغة  4ـ تطوير مناهج 

الكفايات التعليمية وتطويرها لدى طلبة قسم اللغة العربية .
إدارتها  ويتبنى  الستة  الدراسة  مجاالت  موضوعاتها  تشمل  واملعلمات  للمعلمني  وتربوية  علمية  ندوات  إقامة  5ـ 

مجموعة من معلمي اللغة العربية ومعلماتها في ورشة عمل مشتركة .
ـ املقترحات :

في ضوء نتائج البحث واستكماال للدراسات السابقة يقترح الباحثون إجراء مجموعة من البحوث والدراسات   
ملعرفة مدى  اخملتلفة  مناهجها  وتقومي   ، بينها  واملقارنة  تدريسها  وطرائق  العربية  اللغة  أساليب  فاعلية  حول مدى 

حتقيقها ألهداف التعليم التربوي .



288جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم الإن�سانية 

- القرآن الكرمي .
- املصادر العربية واألجنبية :

، دار إحياء  1ـ ابن خلدون ، عبد الرحمن . املقدمة ، ط .4 
التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 1978 . 

2ـ ابو حويج ، مروان ، املناهج التربوية املعاصرة ، ط1 ، دار 
الثقافة للنشر والتوزيع ، 2006م .

3ـ ابو غريب ، عايدة عباس ، و اخرون . دراسة لتشخيص 
بعض الكفايات األدائية لدى معلمي املواد االجتماعية في 
احللقة الثانية من التعليم األساس ، املؤمتر العلمي الثاني 
، إعداد املعلم ، من ) 15 – 18 ( يوليو ، 1991 اإلسكندرية ، 
اجلمعية املصرية للمناهج وطرائق التدريس ، 1990 ، بحث 

منشور .
4ـ ابو مغلي ، سميح . األساليب احلديثة لتدريس اللغة 
 ، األردن   ، والتوزيع  للنشر  مجدالوي  دار   ، د   . ط   ، العربية 

عمان ، 1986 .
5ـ احمد ، محمد عبد السالم . القياس النفسي والتربوي 

، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة  1960 .
6ـ االشبيلي ، ابو بكر الزبيدي ، مختصر العني ، حت صالح 
مهدي الفرطوسي ، ط1، ج1، دار الشؤون الثقافية العامة 

، بغداد ، 1991م .
7ـ اإلمام ، مصطفى محمود وآخرون . التقومي والقياس ، 

دار احلكمة للطباعة والنشر ، بغداد  1991 .
8ـ بالدار ، ابراهيم امني ، االستعداد للقراءة والكتابة ، د 

ط ، بغداد ، 1983م .
9ـ البياتي، عبد اجلبار توفيق ، و زكريا اثناسيوس ، االحصاء 
الوصفي االستداللي في التربية وعلم النفس ، مؤسسة 

دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة البصرة ، 1977م .
10ـ جابر ، جابر عبد احلميد وآخرون . الطرق اخلاصة بتدريس 

اللغة العربية و ادب األطفال ، دار الكتب ، 1981 .
التدريس  طرق   ، السالم  عبد  الرحمن  عبد   ، جامل  11ـ 
العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عملية التدريس ، كلية 

التربية ، صنعاء ، اليمن ، 1998م .
ال ، ط1 ،املكتبة  12ـ جرادات ، عزت وآخرون . التدريس الفعَّ

التربوية املعاصرة ، 1983.
لغير  العربية  اللغة  تعليم  . مشكلة  علي   ، جريري  13ـ 

العرب ، دار الكتاب العربي ، القاهرة  1967 . 
التربوي  النظام   . التربية  وزارة  العراق  جمهورية  14ـ 
والتعليمي في العراق متطلبات التطوير , تقرير مشترك 
بني وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي , 

بغداد , 1998 . 
اللغة  تاج  الصحاح   . اد  حمَّ بن  إسماعيل   ، اجلوهري  15ـ 

وصحاح العربية ، ج6 ، ط4،  دار العلم للماليني ، القاهرة 
 . 1990 ،

16ـ احللي ، احمد حقي وآخرون . مبادئ التربية ، جامعة 
بغداد ، 1986 . 

معلمي  أداء  تقومي   . سالمة  ذياب  أديب   ، حمادنة  17ـ  
العربية في املرحلة األساسية في األردن في ضوء  اللغة 
الكفايات التعليمية وبناء برنامج لتطويره ، جامعة بغداد 
، كلية التربية ) ابن رشد ( ، 2001 ، ) اطروحة دكتوراه غير 

منشورة ( . 
امليدانية،  العملية  التربية   ، زياد  محمد   ، حمدان  18ـ 
مؤسسة  بيروت    ، وممارساتها  كفاياتها  و  مفاهيمها 

الرسالة ، 1981م .
 ، ودولياً  عربياً  العربية  اللغة  واقع   . ، شحاذة  اخلوري  19ـ 
مجلة التعريب ، العدد احلادي والعشرين ، حزيران ، 2001 .

املعلم في وسائل  دليل   ، الغفور  تركي عبد   ، الراوي  20ـ 
وزارة  ، مطبعة  ، ط1  للمبتدئني  والكتابة  القراءة  تعليم 

التربية ، 1989م .
ترجمة   , للتدريس  التخطيط   . روبرت   , رتيشي  21ـ 
محمد أمني املفتي ,وزينب علي النجار  ط1, الدار الدولية 

لالستثمارات الثقافية , 1982 . 
22ـ الزوبعي ، عبد اجلليل ، ومحمد أحمد الغنام ، مناهج 
البحث في التربية ، ج1، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974م .

23ـ الزيادي ، احمد محمد و اخرون ، تعليم الطفل بطيء 
 ، االردن   ، عمان  والتوزيع  النشر  و  الثقافة  دار   ، التعليم 

2001م .
24ـ زيتون ، معروف ، كيف تلقي درسا ، ط4 ، دار الفكر ، 

مصر ، 1970م .
25ـ سام ، عمار ، اجتاهات حديثة في تدريس اللغة العربية 
، ط1 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان 

، 2002م .
املعاقون   ، سالم  وكمال   ، احمد  زيدان   ، السرطاوي  26ـ 
اكادمييا وسلوكيا خصائصهم و اساليب  تربيتهم ، د ط 

، الرياض ، 1999م .
اداء  تقومي   . كاظم  عبد  محمد  ,جاسم  السالمي  27ـ 
أدب  مادة  في  واملعلمات  املعلمني  اعداد  معاهد  مدرسي 
األطفال والقواعد النحوية , جامعة بغداد , كلية التربية 

)ابن رشد( , 2001 ,) اطروحة دكتوراه غير منشورة ( . 
العربية  للغة  التدريس  فن   . صالح  محمد   , سمك  28ـ 
وانطباعاتها املسلكية و امناطها العملية , مكتبة االجنلو 

املصرية , 1986 . 
والوسائل  التعليم  ، تكنولوجيا  29ـ السيد علي محمد 
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التعليمية ، ط1، دار ومكتبة اإلسراء ، مصر  2005م .
اللغة  اداء معلمي  تقومي   . ثامر جنم عبود   , الشمري  30ـ 
 , االبتدائية  املرحلة  في  احملادثة  مادة  تعليم  في  العربية 
جامعة بابل , كلية املعلمني , 2002 , ) رسالة ماجستير 

غير منشورة (. 
القياس  مبادئ   0 وآخرون   ، محمد  زكريا   ، الظاهر  31ـ 
للنشر  الثقافة  دار  مكتبة   ، ط1   ، التربية  في  والتقومي 

والتوزيع ، األردن،  َعمان ، 1999م0
في  التعبير  تدريس  تقومي   . ناهي  فاضل   , عون  عبد  32ـ 
 , املدرسني  العراق من وجهة نظر  املتوسطة في  املدارس 
جامعة بغداد , كلية التربية )ابن رشد( ,1989 , ) رسالة 

ماجستير غير منشورة ( . 
الشيخ  محمد  ويوسف   ، السالم  عبد  الغفار  عبد  33ـ 
دار   ، اخلاصة  والتربية  العادي  غير  الطفل  ، سيكولوجية 

النهضة العربية ، القاهرة ، 1966م .
. الكفايات التدريسية الالزمة  , فرحان عبيد  34ـ عبيس 
 , بغداد  جامعة  الثانوية   املرحلة  في  اجلغرافية  ملدرسي 
كلية التربية , 1988 , ) رسالة ماجستير غير منشورة ( . 

االحصائي  التحليل   . احلميد  عبد  السيد   , عطية  35ـ 
وتطبيقاته في دراسات اخلدمة االجتماعية  االسكندرية 

 . 2001,
36ـ الفرا ، عبد اهلل عمرو ، وعبد الرحمن جامل ، املرشد 
 ، ط  د   ، املصغر  والتدريس  العملية  التربية  في  احلديث 

صنعاء ، 1999م .
37ـ قطامي يوسف و اخرون ، تصميم التدريس ، دار الفكر 

للطباعة والنشر، عمان ، 2000م .
38ـ قنبر ، محمود ، دراسات تراثية في التربية االسالمية ، 

دار الثقافة للنشر والتوزيع ، قطر ، الدوحة ، 1985م . 
املواد  معلم  إتقان  مدى  ما   . محمد  إبراهيم   ، كرم  39ـ 
التعليمية  للكفايات  العام  التعليم  ملدارس  االجتماعية 
، اجمللد  الرابع  العدد   ، والتربوية  النفسية  العلوم  ، مجلة 

الثالث ،البحرين ، 2002.
40ـ مقدادي ، محمد فخري ، و اخرون ، املهارات القرائية 
دار   ، ط1   ، واستراتيجياتها  تدريسها  طرائق  والكتابية 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

املعلم الفاضل............
املعلمة الفاضلة ..........

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

يروم الباحثون القيام بدراسة تهدف إلى حتديد الكفايات التعليمية الالزمة ملعلمي اللغة العربية ومعلماتها   
في املدارس االبتدائية .

: أنها معلومات واجتاهات ومعارف معينة يراد تنميتها أو تغيرها أو تعديلها استجابة  ونعني بالكفايات التعليمية 
لتغيرات أو تطورات تنظيمية أو تكنولوجية أو إنسانية ، أو نتيجة حدوث تغيرات وظيفية ملواجهة تطورات وتوسعات 

أو رغبة في حل مشكالت قائمة أو متوقعة.
ونظرا ألهمية اآلراء القيمة التي ستبدونها في حتديد كل كفاية من هذه الكفايات والتي ينبغي أن تتوافر   
في معلم اللغة العربية ومعلماتها ، لذا نرجو التفضل باإلجابة عن فقرات االستبانة املرفقة طيا بصراحة عن وجهة 

نظركم حول فقراتها وفي ضوء تعليمات اإلجابة املدونة أدناه .
تعليمات اإلجابة :  

1ـ وضع عالمة ) √ ( في احلقل الذي تشعر في مدى حتقق الكفاية التعليمية الالزمة ملعلمي اللغة العربية ومعلماتها 
 .

2ـ فكر جيدا قبل أن تثبت اإلجابة وبصراحة عالية . 
3ـ اجلنس : ذكر )     (                   أنثى )     (

 
   

                                  و لكم الشكر واالمتنان 

ƘƘǙƓùùùùùùùùùùùƞǆǃƒ ƒƥƞ ƗǀǀơƙǆƗǀǀơƙǆ Ǐǃƒ  Ɨǀǀơƙǆ
Ɠǆ ƥơ

  Ɨǀǀơƙǆ
ǚǒǄƿ

 Ƨǒƹ
Ɨǀǀơƙǆ

Ǘǋƈ. ǏƨƐƥƣǁƐ ǌǋƗƟǄǁƐ üǐǂƟƗ
č .ǑƼƧƶǆǃƒ ýƓƞǆǃƒ ǑƼ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ǅǄƶƙǃƒ ƗǒǄǆƵ ǇǍǆưǆ ýǒǄơƙ
Ď .ǑǈƒƥƞǍǃƒ ýƓƞǆǃƒ ǑƼ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ǅǄƶƙǃƒ ƗǒǄǆƵ ǇǍǆưǆ ýǒǄơƙ
ď .ǑƑƒƥǕƒ ýƓƞǆǃƒ ǑƼ ǅǒǄƶƙǃƒǍ ǅǄƶƙǃƒ ƗǒǄǆƵ ǇǍǆưǆ ýǒǄơƙ
ƑǐǆƑƙ. ƧǋƥƣǁƐ ƯǐƯƢƗ
Đ. ǑƕƓƙǂǃƒ ƱǒƱƤƙǃƒ ýƕƿ ǎǍƙơǆǄǃ ǑǈǋƦǃƒ ƱǒƱƤƙǃƒ
đ. Ɨƛǚƛǃƒ ǅǒǄƶƙǃƒ ƘǙƓƞǆ ýƛǆƙ ƗǒƑƒƧƞƍ ƗƹƓǒƮ ƻƒƥǋǕƒ ƗƹƓǒƮ
Ē. ƗǒǆǒǄƶƙǃƒ ƖƥƓǆǃƒ ƘƓǒƪƓƪƊ ƇǍư ǑƼ ƻƒƥǋǕƒ ƗƹƓǒƮ
ē. ƗƕǂƧǆ ƧǒƹǍ ƥƥơǆ ǎǍƙơǆƕ ƻƒƥǋǕƒ ƗƹƓǒƮ
Ĕ. ǅǌƙƒƧƥƿǍ ƖƦǆǚƙǃƒ ǎǍƙƪǆ ƔƪƓǈƙǃ ƻƒƥǋǕƒ ƗƹƓǒƮ
ĕ. ƓǌƼƒƥǋƊǍ ƩǍƧƥǄǃ ƔƪƓǈǆǃƒ ƥǒǌǆƙǃƒ ƗƕƓƙǂ
čČ Ɩƥƶǆǃƒ ƻƒƥǋǕƒ ƾǒǀơƙǃ ǊǀƑƒƧƱǍ ƗƕƪƓǈǆǃƒ ƩǒƧƥƙǃƒ ƔǒǃƓƪƊ ƥǒƥơƙ

.
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čč Ɩƥƶǆǃƒ ƻƒƥǋǕƒ ƾǒǀơƙǃ ƗƕƪƓǈǆǃƒ ƗǒǆǒǄƶƙǃƒ ýƑƓƪǍǃƒ ƧƓǒƙƤƒ
čĎƗǒǆǒǄƶƙ ƗǒǆǄƶƙ ƗƱƬǈǕ ƓǋƥƒƥƵƍ ǅƙ Ǒƙǃƒ ƻƒƥǋǕƒ ƗǆƞƧƙ
čď. ƓǋƥƒƥƵƍ ǅƙ Ǒƙǃƒ ƻƒƥǋǖǃ ƗǀƕƓƱǆ ƗƵǍǈƙǆ ƗǄƑƪƊ ƗƹƓǒƮ
ƑƙǁƑƙ. ƧǋƥƣǁƐ ƤǐƻǆƗ
čĐ ǅǌƙƒƧƥƿǍ ƔƪƓǈƙǒ ƓǆƕÜƖƦǆǚƙǃƒ ǉƓƕƙǈƒ Ƨǒƛƙ ƗǀǒƧƱƕ ƩƧƥǄǃ ƥǒǌǆƙǃƒ

.(ƗƽǄƙƤǆǃƒ ƗǒƑƧǆǃƒ ƘƒƧǍƮǆǃƒǍ ÜƘƓơǍǄǃƒ) :ýƛǆ
čđ ƖƧǒƮƿ ƗƮƿ ƥƧƪ Ü ƗǒǄơǆǃƒ ƗƑǒƕǃƒ Ü ƗǒƧƓƞǃƒ ƚƒƥơǕƒ ƻǒƲǍƙ

.ƗƿǍƬǆ
čĒ. ƾƕƓƪǃƒ ƩƧƥǃƓƕ ǑǃƓơǃƒ ƩƧƥǃƒ ƱƕƧ
čē. ƩƧƥǃƒ ƳǍưǍǆƕ ƾǄƶƙƙ ƗǄǂƬǆ ƖƧƓƛƍ
čĔ ƩƧƥǄǃ  ƥǌǆƙ  Ǒƙǃƒ  ƗǆƓƶǃƒǍ  ƗǄǌƪǃƒ  ƗǄƑƪǕƒ  Ǉǆ  ƗƵǍǆƞǆ  ǊǒƞǍƙ

. ƖƦǆǚƙǃƒ ƘƒƧƥƿ ƻƬǂƙǍ
čĕ . ƖƦǆǚƙǄǃ ƔƪƓǈǆǃƒ ƘƿǍǃƒ ǑƼ ƔƪƓǈǆǃƒ ƨǒƨƶƙǃƒ ýƓǆƶƙƪƒ
ĎČ ƗƬƿƓǈǆǃƒ Ü ƇƓǀǃǗƒ): ýƛǆ ƗǆƑǚǆ ƔǒǃƓƪƊǍ ƩǒƧƥƙ ƾƑƒƧƱ ýƓǆƶƙƪƒ

. (ƧƒǍƥǕƒ ýǒƛǆƙ Ü ƧƒǍơǃƒ Ü
Ďč ǅǚƼǕƒ ÜƘƓǒƼƓƽƬǃƒǍ ƧǍƮǃƒ) :ýƛǆ ƗƕƪƓǈǆ ƗǒǆǒǄƶƙ ýƑƓƪǍ ýƓǆƶƙƪƒ

. ( ƘƓƺǄǃƒ ƧƕƙƤǆ Ü ƗǒǆǒǄƶƙǃƒ

ĎĎ ƗƱƬǈǖǃ ƱǒƱƤƙǃƒ Ɨǌƞ Ǉǆ ƗǆƑǚǆǃƒ ƗǒǆǒǄƶƙǃƒ ƗƱƬǈǕƒ ýƓǆƶƙƪƒ
. ƗƽǄƙƤǆǃƒ

 ƒƥƞ ƗǀǀơƙǆƗǀǀơƙǆ Ǐǃƒ  Ɨǀǀơƙǆ
Ɠǆ ƥơ

  Ɨǀǀơƙǆ
ǚǒǄƿ

 Ƨǒƹ
Ɨǀǀơƙǆ

Ďď. ƻƒƥǋǕƒ ƾǒǀơƙǃ Ɠǌƶǒǆƞ ƗƱƬǈǕƒ ǏǄƵ ƻƒƧƬǗƒ
ĎĐ. ƻƒƥǋǕƒ ƾǒǀơƙ ǎƥǆ ƗƼƧƶǆǃ ƗƱƬǈǕƒ ǅǒǍǀƙ
ƑƴƓƐƥ. ƕƓǂƯǁƐ ǃǂƴƗ ǃǐǋƾƗ
Ďđ. ǅǒǍǀƙǃƒ ƘƓǒǍƙƪǆ ƻƧƶƙ
ĎĒ. ƻƒƥǋǕƒǍ ǅǒǍǀƙǃƒ Ǉǒƕ ƱƕƧǃƒ
Ďē . ƓǌƱǍƧƬǍ ƗǒǍƽƬǃƒ ƗǄƑƪǕƒ ýƓǆƶƙƪƒ
ĎĔ. ƥǒƞǃƒ ýƓǀǆǃƒ ƗǄƑƪƊ ýƓǆƶƙƪƒ
Ďĕ . ƗƵǍǈƙǆǃƒ ƗǒƵǍưǍǆǃƒ ƗǄƑƪǕƒ ýƓǆƶƙƪƒ
ďČ. ƘƒƧƓƕƙƤǚǃ Ɨǒǈƽǃƒ ƭƑƓƮƤǃƒ ƗƼƧƶǆ
ďč. ƘƒƧƓƕƙƤǙƒ ǅǒǆƮƙ
ďĎ. ƘƒƧƓƕƙƤǙƒ ýǒǄơƙ
ďď. ƘƒƧƓƕƙƤǙƒ ǅǒǍǀƙ
ƑƨǄƑƢ.ƕǐƨƐƥƣǁƐ ƔƣƑǄǁƐ ƕǐǆƓ
ďĐ. ƓǌǒǄƵ ƾǒƕƱƙǃƒǍ ƗǒƧǌƞǃƒ ƖƇƒƧǀǃƒ ƖƧƓǌǆ ƻƧƶƙ
ďđ. ƓǌǒǄƵ ƾǒƕƱƙǃƒǍ ƗƙǆƓƮǃƒ ƖƇƒƧǀǃƒ ƖƧƓǌǆ ƻƧƶƙ
ďĒ. ǅǒƿƧƙǃƒ ƘƓǆǚƵǍ ǑƑǚǆǗƒ ǅƪƧǃƒ ƥƵƒǍƿ ƻƧƶƙ
ďē. ƱƤǃƒ ƱǍƧƬǃ Ɨǆƨǚǃƒ ƱǍƧƬǃƒ ƻƧƶƙ
ďĔ. ƗƽǄƙƤǆǃƒ ƗǒƕƧƶǃƒ ƗƺǄǃƒ ǅƞƓƶǆ ýƓǆƶƙƪƒ
ďĕ. Ɨǆƨǚǃƒ ƓǌƶưƒǍǆ ǑƼ ƘƓǂƧơǃƒ ýƓǆƶƙƪƒ ƗǒǆǋƊ ƻƧƶƙ
ĐČ. ýƽƱǃƒ ƥǈƵ ƗƺǄǃƒ ƧǍƱƙ ƻƧƶƙ
Đč. ýǆƓǂƙǃƒ ƔǍǄƪƊ ǍƊ ƖƥơǍǃƒ ƾǒƧƱ ǇƵ ƗǒƕƧƶǃƒ ƗƺǄǃƒ ǅǒǄƶƙ
ƑƨƣƑƨ. ǈƗƐƥƑǊǄǋ ǃǂƴǄǁƐ ƹƥƑƴǄ ƕǐǄǆƗ
ĐĎ ƖƦǆǚƙǃƒ ƧǍǆƊ ƇƓǒǃǍƊǍ ƗǒƪƧƥǆǃƒ ƖƧƒƥǗƒǍ ǇǒƼƧƬǆǃƓƕ ǅǄƶǆǃƒ ƗƿǚƵ

.
Đď. ƓǒƪƒƧƥ ǇǒƧƤƋƙǆǃƒǍ ǇǒƿǍƽƙǆǃƒ ƖƦǆǚƙǃƒ ƴǆ ýǆƓƶƙǃƒ
ĐĐ. ƖƦǆǚƙǃƒ ǎƥǃ ƗǒƕƓƞǒǙƒ ƘƓǋƓƞƙǙƒǍ ǅǒǀǃƒ Ɨǒǆǈƙ
Đđ. ƻƮǃƒ ƖƧƒƥƍ ǑƼ ǑƱƒƧǀǆǒƥǃƒ ƔǍǄƪǕƒ ýƓǆƶƙƪƒ
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الهوامش:
شعبة  من  املعلومات  هذه  على  احلصول  مت  1ـ   1
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